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Samtykkeerklæring
Samtykkeerklæring til opprettelse av elektronisk Stafettlogg
Jeg/vi vi gir samtykke til at det kan opprettes elektronisk Stafettlogg for
Navn: ________________________________________ Fødselsdato:____________________

Målsettingen med samtykket er å:
 opprette en elektronisk Stafettlogg som verktøy for god og tverrfaglig samhandling
rundt barnet/eleven,
 sikre medvirkning fra de foresatte og barnet/eleven.
Stafettloggen vil i all hovedsak inneholde de tiltak som er igangsatt for barnet/eleven og
effekten av disse. Se nærmere opplysninger på neste side.
Stafettloggen etableres fra dato
og avsluttes etter endt måloppnåelse, eller
dersom foresatte eller ungdom over 15 år ønsker å avslutte loggen.

Dato og underskrift ungdom over 15 år:

Dato og underskrift foresatt med foreldreansvar:

Dato og underskrift foresatt med foreldreansvar:

Dato og underskrift stafettholder:

Hva er en stafettlogg?
 En Stafettlogg er en elektronisk logg over tiltak og effekt.
 Stafettloggen viser alle eksisterende tiltak med vurderinger for barnet/eleven.
 Stafettloggen viser alle møter og møtedeltagere.
 Stafettloggen viser hvilke tjenester og hvilke fagpersoner som er involvert.
For å sikre en helhetlig og målrettet innsats for barn/ungdom benytter Nittedal
kommune systemet for elektronisk stafettlogg i Conexus Companion. Stafettloggen
fungerer som en kortfattet oversikt over ansvarsfordeling, målsetting og tidsfrister i
arbeidet med barnet eller ungdommen. Den elektroniske stafettloggen i Conexus
Companion er utformet med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter, og i henhold
til Datatilsynets krav om behandling av personopplysninger.
Det er stafettholderen som oppretter stafettloggen etter samtykke fra foresatte. De som
er involvert i arbeidet med barnet/ungdommen gis tilgang til stafettloggen etter
foresattes/ungdommens samtykke. Dersom flere tjenester skal involveres i
stafettloggarbeidet, skal de foresatte gi særskilt samtykke til dette. Det samme gjelder
når barnet/eleven blir overført til en annen tjeneste i kommunen.
Stafettloggens varighet
Stafettloggen avsluttes etter endt måloppnåelse, for eksempel ved tiltakene har gitt
ønsket effekt. Den elektroniske stafettloggen kan til enhver tid avsluttes, og samtykke
kan trekkes tilbake dersom de foresatte/ungdom over 15 år ønsker det.
Man trenger ikke oppgi årsaken til at man ikke lenger vil delta i Stafettloggen. Det gjøres
oppmerksom på at det som er registrert i loggen, vil følge arkivlovgivningen og
oppbevares for fremtiden.
Hvordan komme inn på Stafettloggen?
1. Skriv følgende adresse inn i adresselinjen: https://stafettloggen.conexus.no/
2. Velg Nittedal kommune.
3. Logg på med din BankID.
Spørsmål?
Kontakt den aktuelle stafettholderen eller tjenesten som har invitert til å opprette en
Stafettlogg.
Du kan også få mer informasjon om Stafettloggen på Nittedal kommunes nettsider:
https://www.nittedal.kommune.no/bedre-tverrfaglig-innsats-2/stafettloggen/
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